
 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Н А К А З 
 

25.02.2021 року                                м. Луцьк                    №  57 

 

Про проведення обласного конкурсу - 

змагання учнів молодшого шкільного віку 

з початкового технічного моделювання 

у 2020-2021 н.р. 

 

 Відповідно Положення, затвердженого наказом управління освіти, науки 

та молоді Волинської    обласної    державної   адміністрації  від  05   березня 

2018  року № 117 «Про затвердження Положення про обласний конкурс-

змагання учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного 

моделювання», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні 

юстиції у Волинській області 12 березня 2018 року за № 22/1663,  на виконання 

плану роботи управління освіти і науки облдержадміністрації на 2021 рік, з 

метою залучення дітей молодшого шкільного віку до творчого розвитку, 

підвищення ролі технічної творчості у системі освітнього процесу закладів 

освіти,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 24 березня 2021 року на базі Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Волинської обласної ради обласний конкурс-

змагання учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного 

моделювання у 2020-2021 н.р. (далі – обласний конкурс-змагання). Заїзд та 

реєстрація учасників заходу 24 березня 2021 року до 1000 години за  адресою:  

м. Луцьк, вул. В. Чорновола, 3. 

2. Затвердити примірну програму проведення обласного конкурсу - 

змагання (додаток 1). 

3. Затвердити склад організаційного комітету обласного конкурсу - 

змагання (додаток 2). 

4. Керівникам місцевих органів управління освітою: 

4.1. Провести організаційну роботу щодо залучення дітей молодшого 

шкільного віку до участі в обласному конкурсі - змаганні. 

 4.2. Подати попередні заявки про участь у обласному конкурсі - змаганні 

до 17 березня 2021 року на електронну адресу Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Волинської обласної: volyncnttum@gmail.com.  

 4.3. Витрати на проїзд в обидва напрямки учасникам заходу, оплату 

відрядження керівникам команд віднести за рахунок організації, що відряджає. 

mailto:volyncnttum@gmail.com


4.4. Відповідальність за життя і здоров’я учасників обласного конкурсу-

змагання в дорозі та під час проведення заходу покласти на особу, яка 

супроводжує команду. 

5. Центру      науково     -     технічної      творчості      учнівської      молоді  

(Стельмащук І.А.) забезпечити організаційну, методичну підготовку та 

проведення обласного конкурсу - змагання. 

 6. Централізованій бухгалтерії управління освіти і науки 

облдержадміністрації (Стульська М.Г.) здійснити оплату витрат за рахунок 

видатків на КПКВК 0611162 за рахунок «Регіональної комплексної програми 

розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки» згідно кошторисом. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника- 

начальника відділу дошкільної та загальної середньої освіти управління освіти 

і науки облдержадміністрації Соломіну Т. І. 

 

 

 

 

Начальник управління                                                         Людмила ПЛАХОТНА 

 

 
Ігор Стельмащук 712 363 

Світлана Твердохліб 727 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1                                           

                         до наказу управління освіти і науки 

        облдержадміністрації 

                                                                     від____________ № _______ 

 

 

Примірна програма проведення обласного конкурсу - 

змагання учнів молодшого шкільного віку 

з початкового технічного моделювання 

24 березня 2021 року 

 

 

 

 9.00 - 10:00 -  заїзд,  реєстрація учасників обласного конкурсу - змагання                       

 10:00 - 10:10 - засідання жюрі,  розподіл обов'язків                      

10:10 - 10:40 - відкриття заходу   

Вітальне слово  
 

Стельмащук І. А., директор  

Центру науково-технічної  

творчості учнівської молоді  

 

 «Обговорення організаційних питань обласного конкурсу - змагання учнів 

молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання». 

Гаврилюк А.А., методист  

предметно-технічного відділу 

Центру науково-технічної  

творчості учнівської молоді 
 

10:40 - 11:00 - інструктаж учасників конкурсу-змагання 

 11:00 - 12:30  - виготовлення моделі транспортної техніки  

12:30 - 13:00  - теоретичний залік(тестування) 

13:00 - 14:00  - перерва на обід 

14:00 - 16:00 - творче завдання (виконання композиції за допомогою 

об’ємних геометричних фігур)  

16:00 - 17:00 - підведення підсумків, нагородження переможців, закриття   

 обласного конкурсу-змагання 

Після 17:00 -  від’їзд учасників заходу  

 

 

 

 

Директор                                                                                 Ігор СТЕЛЬМАЩУК 
 

 

 

 

 



Додаток 2                                           

                         до наказу управління освіти і науки 

        облдержадміністрації 

                                                                     від____________ № _______ 

 

 

 

Склад оргкомітету обласного конкурсу - 

змагання учнів молодшого шкільного віку 

з початкового технічного моделювання 

 

 

Стельмащук Ігор Анатолійович, директор Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді; 

 Шух Марія Ярославівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи Центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Гаврилюк Алла Аполлінаріївна, методист предметно-технічного відділу 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Седанов Олексій Олександрович, методист предметно-технічного відділу 
Центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 Сірчук Андрій Ігорович, інженер-електронщик Центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді.  

 

 

 

 

Директор                                                                                Ігор СТЕЛЬМАЩУК 
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